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Leder
Vi begynte sesongen med ” Fotballens dag”. Vi skulle ha seriestart mot Mysen på
hjemmebane. Klubbens iherdige medlemmer og komiteer, hadde lagt rammene for en åpning
av sesongen utenom det vanlige. Før selve A-laget skulle på banen, hadde vi knøtte-kamper,
aldersbestemte lag var på banen, og Jenter Indre spilte en kamp mot et Oslo-lag. Vi hadde
musikk med bygdas korps, og ordføreren var også tilstede.
Det var lenge siden vi hadde vært så mange samlet på kunstgressbanen i Trøgstad. En fin
start på sesongen.
Sesongen har selvsagt bydd på opp og nedturer for våre lag, det er en del av sporten.
Det som er det aller viktigste er at våre barn og ungdommer kan glede seg over å være
samlet rundt en sport som interesserer de og som skaper felleskap. Jeg syntes at våre
ledere har tatt ansvar for vår visjon - ” Fotballglede – god lagånd – og vinnerkultur ”. Det er
også et utrolig viktig arbeid å fortsette med.
Med tydelige og motiverende ledere skaper vi nettopp det samholdet og gleden vi ønsker.

Vår visjon kommer definitivt tydelig frem når vi møtes i Sandefjord. På den cupen er vi en av
de største delegasjonene. Dette er en naturlig samlingsplass for Trø/Bå FK. Alle gleder seg til
denne cupen.

Vårt A-lag rykket ned for andre året på rad. Vi er definitivt inne i et generasjonsskifte. Det er
selvsagt ikke ønskelig å rykke ned, men når vi først gjør det, så vil det skape muligheter for
oss til å måtte tenke nytt.

Og det vil vi gjøre, vi kommer til å satse på de yngre spillerne i klubben, samtidig som de
trofaste og lojale eldre, vil fortsette å skape den nødvendige balansen i laget. Vi vil fortsatt at
A-laget skal være klubbens flaggskip og forbilde for de yngre spillerne. Det kanskje kan bli
enda lettere med et lag, blandet med spillere i ulik alder.
Vi har definitivt gode spillere som kommer under i fra. En stor gruppe, og vi håper at mange
av de kommer til å ta steget opp i A-stallen i sesongen 2012.

Jeg vil passe på å takk alle i klubben som gjør en fantastisk jobb. Alt fra vårt fantastiske
banemannskap, til trenere, oppmenn og alle de som bidrar i de ulike komiteene.
Dere er alle med på å legge grunnlaget for at bygdas barn og ungdom kan samles om en
sportsaktivitet, og gjennom det skape glede og vennskap.

Vegard Støten
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Styret i klubben

Leder Vegard Støten
Nestleder Anita Hansen
Kasserer Helen Skullerud
Sekretær Roy Terje Halden
Styremedlem Anders Krokeide (sportslig leder)
Styremedlem Leif Rune Grefsli (leder aldersbestemte lag)
Styremedlem Laila Strengen (leder knøtter)
Styremedlem Birgit Ø. Frøshaug
Styremedlem Kai Eikaas (leder økonomigruppa)

Trøgstad/Båstad Fotballklubb
Postboks 62
1861 Trøgstad

Trøgstad/Båstad Fotballklubb
Gutter/Jenter 7 Skjønhaug
Vi har vært en gjeng med ca 12 spillere gjennom hele sesongen, og det betyr at nesten alle
gutta i 1. klasse på Skjønhaug har vært med.
Vi starta å trene i mai, og rakk vel en trening før den første kampen, men det gjorde det bare
ekstra spennende. Det ble mange kamper både før og etter sommerferien, noen har vi
vunnet, og noen har vi tapt. Det som har vært utrolig moro å se, er at på både treninger og
kamper syntes utviklingen til hver og en fotballspiller veldig godt.
Vi har også vært med på Ørjecup både vår og høst, og det har vært en flott opplevelse for
store og små.
Istarten av serien satte vi opp en kjøreliste til bortekamper. Den har aldri blitt fulgt, for de aller
fleste foreldre har blitt med hver gang for å se på gutta våre, kjempegøy!!
Det er flere ivrige spillere, og ikke minst trener som har holdt det gående med treninger
gjennom hele vinteren. Vi har fått bruke kunstgresset litt, og vi har sniki til oss noen timer inne
i hallen også. Nå ser vi frem til en ny sesong alle sammen.
Spillerne våre heter:
Anders Hauer
Dennis Powel Skofsrud
Erik Heggelund
Fredrik Fiskerud
Joe-Sander Muskaug
Julian Haakaas
Karl-Oscar Sørby
Markus Davan
Mathias Andresen
Mathias Borud
Melvin Grepperud
Mikael Engen
Petter Bech Rognerud

Trener er Olav Hauer
Oppmann er Merete Andresen

Trøgstad/Båstad Fotballklubb
Postboks 62
1861 Trøgstad

Trøgstad/Båstad Fotballklubb
Gutter/Jenter 8 - Båstad
Båstad Fighters ( født 2003 ) er en herlig gjeng jenter og gutter som startet sesongen med
innetrening på Båstad skole allerede før jul. Fredager kl 1800 var ingen hindring.
Vår første cup for sesongen var allerede i februar. Vi deltok på Select Cup i Våler hallen. En
liten cup som kan anbefales. Med – 20 ute var det litt rart å ta på seg leggskinn og shorts,
men det ble fort glemt og vi spilte tre flotte kamper med forskjellig utfall i alle.
Frem mot seriestart trente vi på kunstgresset i påvente av åpning av vår flotte gressbane i
Båstad.
Neste høydepunkt var fotballens dag i Trøgstad. Vi spilte lokaloppgjør mot Mysen og etterpå
var laget ball jenter/gutter for A – laget. Det var stas å følge A – laget inn på et godt besatt
stadion.
Serien startet 3. mai og etter en litt tung start, hevet laget seg gjennom sesongen og vi vant
og tapte like mange kamper.Det var mange jevne kamper og full innsats fra alle sammen.
Tradisjonen tro deltok vi på Ørje Cup 11. juni og sesongen avslutningen på samme sted. Alltid
hyggelig å komme til Ørje og vi synes dette er et av høydepunktene i sesongen. .
Siste kamp for sesongen var den prestisje fulle Mammakampen. Resultatet skal det ikke
skrives så mye om, men innsatsen var stor fra begge lag. Neste år stiller Fighters med
dommeren ☺
Sesongavslutningen ble holdt på Tusenfryd. Vi kjørte alt som kan kjøres, piste pizza og så på
200 bilder fra sesongen 2011.
Oppmøte på treninger kamper har vært imponerende. Ytterst sjelden har det vært fravær og
entusiasmen stor.
Båstad Fighters har en aktiv foreldregruppe som selger kaker, kaffe og saft på alle
hjemmekamper. Heier gjør de også. På bortekamper er vi nesten like mange biler som
spillere, kanskje ikke så miljøvennlig, men det sier noe om engasjementet i gruppen.
Spiller stallen Båstad Fighters 2011:
Fornavn
Simen
Njål
Joakim
Tobias
Øyvind
Hedda
Matias
Adrian
Simon
Kasper
Ine Emilie
Simen
Adam

Etternavn
Paulshus
H. Walsøe
Havsten
Taraldsen
Bråten
Moe Sævik
Strand
Sæbø
Martinsen
Skogheim
Eide – Hansen
Bakås
Dybdahl
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Støtteapparat :
Håkon Raanes
Ann–Mari Havsten
Geir Paulshus

- AF1, Alle for en, Vi er Båstad Fighters!
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Gutter/Jenter 8 - Skjønhaug
Vi startet sesongen med 4-5 spillere, men har økt jevnt og trutt, og avsluttet sesongen med
15 aktive spillere på laget. Dette er vel et tegn på at ungene syns det er moro på treninger
og kamper.
Treningene har vært på kunstgresset torsdag fra 18-19.. Laget har gjort det bra i serien, og
tatt hjem mange seire.
Vi har også vært med på Ørje-cup i juni, og avslutningscup på Ørje i september.

Spillerne på laget er Jens-Anders Rud, Samuel Lund, Daniel Lybeck, Carl-Patric Høglund,
Jonas Dahl, Fredrik Sanner, Anton Bekkevar, Oskar B. Karlsrud, Lars Henrik N. Moe,
Adrian R. Skofsrud, Filippa S. Rosendal, Mari Skrattalsrud, Linnea E. Ulfsby, Othilie og
Franciska Haave.
Finn Karlsrud er trener og når han er på jobb i Nordsjøen har Søren Lund og Sofus Moe
steppet inn. Oppmann er Nina R. Sanner.
Vi vurderte å droppe treninger i vinter. Men siden mange av ungene gjerne vil trene, blir det
treninger de torsdagene vi får det til.

Nina R. Sanner
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Gutter/Jenter 9 - Båstad

Vi startet treningene i januar, på mandagskvelder på kunstgraset på Skjønhaug,- det var noe
annet enn inne i en liten gymsal, det! Vi trente en kveld i uka. I mai starta kamper og
seriespill. Vi har hatt hjemmekampene våre på fine Båstad-banen. I løpet av sesongen har vi
både vinni og tapt. Trenerne er fornøyde med at flere og flere på laget står fram og hevder
seg,- i år har nesten alle på laget scora mål!
I slutten av mai var mange av oss med på fotballskolen som ble arrangert på Indre Østfolds
flotteste fotballanlegg,- nemlig på ”matta” og kunstgraset på Skjønhaug. Seinere i juni var vi
på G-sport Cup på Ørje,- og for første gang på mange år slapp vi regn og søle.
Etter en fortjent sommerferie og de siste seriekampene holdt kretsen avslutningscup på Ørje i
slutten av september.
I November var vi med på felles avslutning i Trøgstadhallen, det var stas å få velfortjent
premie.
Trenere: Paul Aksel Authen og Espen Johannessen
Oppmann: Laila Strengen

Spillere:
Stine Helene Hansen Bjørnstad
Maria Middelhuis Fimland
Mia Authen
Ida Antonette Taraldsen
Martin Johannessen
Marius Svendsen
Marius Nyborg Viklund
Jens Markestad
Jens Nikolai Haakaas
Ole Sofus Haakaas
Torjus Svenneby
Kristoffer Ludvigsen

Laila/ 01.12.2011
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Gutter/Jenter 9 - Skjønhaug

Vi har lagt nok en sesong bak oss, selv om vær og føre tilsier mer sommer- enn
vinteraktiviteter.
Laget har før årets sesong trent en dag i uken på kunstgresset sammen med G/J8. Utover
våren sommeren kom det et jevn tilsig at nye som ønsket å pille fotball, så på det meste var
det til sammen ca 25 gutter og jenter på treningene fordelt på de to årstrinnene.
G/J 9 startet årets serie med hjemmekamp mot Trømborg. Alle var litt spente på hva
treningen hadde gitt i form av fotballferdigheter. Kampresultatet viste vel at treningen i
vinterhalvåret hadde gitt resultater. I årets serie har vi spilt ca 10 kamper med både seire og
tap.
Vil trekke frem særlig en kamp i år hvor vi spilte mot det beste laget i serien, Askim. Vi møtte
opp på Grøtvedt i Askim uten innbyttere, banen sto halvt under vann. Selv om det ble et tap,
var det nesten rørende å se hvordan våre 5 spillere kjempet for hverandre i gjørma, det vår
lagånd på sitt beste.
Sesongen ble avsluttet med cup på Ørje som gikk meget bra resultatmessig.
Nå har vi så vidt startet treningen foran neste sesong og gleder oss!!
Trener / oppmann har vært Finn Karlsrud og Tor Olav Berger.
Laget har bestått av: Ali Qureshi, Ruben Løkken, Oskcar Billing Karslrud, Espen Lund,
Kasper Strandkås, Henrik Hoel Hervig, Sander Berger, Mathea Sannumm Ødeby.

Hilsen alle på GJ 9 Skjønhaug
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Gutter/Jenter 10 - Båstad

Trofaste spillere på laget er:
Tine Helene Tasigtil, Mats Pechtold, Varg D. Ottøy, Mathilde Teig, Robin J Finnes,Elise
Holmen,Birk M. Krogstad, Fredrik Kviserud, Simen Skughei, Arne TobiasSivertsten.
Tofaste trenere etter flere år på rad er Erland Krogstad og Bjørn Finnes.
På nyåret starter vi opp litt trening på kunstgresset på Skjønhaug. Der samkjørte vi treingen
sammen med Gutter/Jenter 9 Båstad. Det var fint da hadde vi mange spillere på trening samt
mange trenere.
Utover våren så fort det åpnet for trening på gressmatta i Båstad startet vi der. Der har vi
også spilt alle hjemmekampene våres. Vi vinner og taper fortsatt med samme sinn…(nesten!,
vi begynner å bli litt større nå). Innsatsen på laget er formidabel, samtlige er like
pliktoppfyllende om det er trening eller kamp. Iveren etter å spille er stor.
Vi har vært med på Ørjecup i juni, og avslutningscupen på Ørje i høst. I vår/sommer begynte
jentene på laget å samarbeide med de på Skjønhaug om et jentelag. Og de har også vært
med på et par cuper med rene jentelag.
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Gutter/Jenter 10 - Skjønhaug

Vårt lag har bestått av 12 spillere inneværende sesong. Vi har trent en til to ganger i uka
siden januar, og har i tillegg spilt seriekamper hver uke isesongen. Resultatene har, som de
senere år, vært variable, og med innslag av både seire og tap,
men innsatsen,gleden, kameratskapet og det sosiale har vært upåklagelig. Vi har også deltatt
i to turneringer på Ørje denne sesongen.
Følgende spillere har deltatt på laget i år:
EliasLambine Christensen
Edvard Fimland Kleven
Marie Grepperud
Simen Johannesen
Jan Tore Johansen
Ola Aleksander Kjoshagen Nordlien
Didrik Langstad
Ulrik Nilsson Eng
Adrian Skansen
Frida Skrattalsrud
Joacim Wardenær Øien
Oskar Wøien
Støtteapparat:
Jan Skrattalsrud
Pål Langstad
Tre vedlagte bilder fra sesongen
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Gutter/Jenter 10 - Havnås

Dette er en kjempefin gjeng bestående av 6 gutter og 1 jente. Vi har trena på havnås og alle
har møtt hver gang,
de er lærevillige og ivrig. Ettersom vi er så få har alle spillt mye på hver kamp og hver og en
har utviklet sine ferdigheter.
Vi har både tapt og vunnet en del og vært med på ørjecupene og en i Eidsberg, har vært flott
og være med disse
flotte og motiverte barna som viser oss at fotball er gøy uansett. En stor takk til trener KarlMartin Moberg som har stillt opp
for disse spillerne :).

Anna Aastrøm (oppmann)
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Gutter -11
Sesongen startet med å slå sammen 3 lag til 2. Havnås, Skjønnhaug og Båstad. Delingen ble
slik: Havnås / Skjønnhaug og Båstad. Delingen ble gjordt sånn fordi alle var litt skeptisk til
sammen slåingen. Alle treningene ble kjørt sammen. G- 11 bestod av 18 spillere totalt. 8
gutter og 2 jenter gutter fra Skjønnhaug /Havnås og 8 gutter fra Båstad fra. 4 av spilleren er
fra 1999. Hovedtrener var Thore Ansten Holmen, med Vidar Minge i ryggen. Oppmann var
Marianne Tasigtil
Med mange fellestreninger tirsdager og torsdager var guttene og jentene 2 sammensveisete
lag. Ved første serie kamp prøvde vi å blande litt på lagene sånn at de skulle føle at de var et
felles lag selv om de var 2 lag. Det var litt kniving om å få være innbytter på det andre laget.
Kjempebra samspill på lagene. Med to sterke keepere og et fast og sikkert forsvar var
vårsesongen en succse for spillerne. Med en uavgjort kamp og resten seiere. Siste kamp på
våren slo de Trømborg med 20 – 0.
Treningen fortsatte etter sesong, med treningsfri i Juli. Før det var full fart og full trening til
Sandarcupen. Vi meldte på to lag, sånn at alle skulle få spille mest mulig. Etter en knall
vårsesong var gutta og jentene skikkelig motivert til cup. Kjempe kult de skulle ligge på
skolen. Ankomst Sandefjord på fredag med felles buss var det mange spente spillere. De
skulle ikke ha første kamp før på lørdag, så vi startet med en samling på Peppes
fredagskvelden. Tilbake på skolen, og full skjerping til morgen dagen.
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Lagene skulle spille 5 kamper hver. Første kamp startet 10.30 og endte tap med 2 mål

Lagene hadde heldigvis fått forskjellige spilletider så vi kunne bruke spillerene på begge lag
om hverandre hvis skader. Neste kamp kl 1400, vant de med 1 mål og motivasjonen var
tilbake. Tredje kampen tapte de med 8 mål og spillerene falt som fluer på banen med
forskjellige skader. Lagleder og trenere måtte stadig til med førstehjelpsveska i den
kampen. De to neste kampene ble det også tap. Spillerne var nok ikke noe særlig fornøyd
og motivasjonen var ikke helt på topp. 6 kampen stod jubelen i taket, seier med et mål og
da var de igang igjen. Nå begynte spillerne å bli veldig slitne.
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4 siste kampene endte med tap. Litt skuffet var de, men alt i alt var de kjempefornøyd. Vi
treneren fant vel ut at 10 kamper på to dager fordelt på 2 lag som ble blandet, ble nok litt
for mye for spillerne. Men man lærer av sine feil.. var nok litt uvant for spilleren å møte så
mye gode lag etter at de ikke hadde tapt en kamp på hele vårsesongen.
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TRØ/BÅ-Båstad G 11
Høstsesongen Startet med nye motiveret spillere, så ikke ut som tapene på Sandarcupen
hadde gått så inn på de.
Første kamp på høsten var mot Hærland og de vant med 4 mål. De var igang igjen. De
forsetter å vinne, borsett fra 1 kamp. Men alt i alt var det også en kjempe sesong. Siste
kampen som ble spilt mot Trømborg, var vel den morsomste kampen av de alle. Det var en litt
tam først omgang, før de virkelig satte inn støtet. Forsvaret ble byttet med spissene og de ga
alt de hadde. 12 mål satte de. Utrolig bra og vi som trenere og oppmenn er knallfornøyd med
en fin og positiv gjeng
En av spillerne våre (99) ble også tatt ut til STI.
Vi avslutter sesongen med en tur til Ullevål 27. nov. 11 Håper at vi kan melde de opp til 11lag til neste år. Håper at alle fortsetter til neste år.
Trø/Bå –Båstad
Petter

H. Tasigtil

Ansten
Christoffer

Holmen
Novak

Kristian
Gjermund

L. Holm
M. Fimland

Sindre
Sebastian

M. Moe
Eidsaune

Ole Anton

Lybæk
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Trø/Bå – Skjønnhaug
Marius

F. Sørensen

Morten
Dylan

Nesset
Nesset

Senad
Linea

Nukicic
Rønningen

Alexander
Peder

Skjørtorp
Wøien

Karoline Bjerke
Syver

Skatvedt
Minge

Mattis
Anton

Minge
Minge

Trener: Thore Ansten Holmen
Trener: Vidar Minge
Oppmann: Marianne Tasigtil
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Gutter-13

G-13 bestod i sesongen 2011, av 21 spillere. Hovedtrener har vært Per-Rikard Sandvik med
støtte fra Terje Langstad og Hans-Petter Nybøle. Oppmann har vært Geir Ødeby.
Før sesongen startet fikk vi en tilvekst på 7 spillere fra Slitu, Eidsberg og Mysen.
Vi valgte en annen løsning en G-14 og satte som krav at disse gutta måtte melde seg inn i
Trø/Bå FK.
I perioden november `10 til februar `11, trente vi 2 ganger pr uke. Fra mars og frem til
seriestart økte vi til 3 treninger.
Spiller og foreldremøte ble holdt i mars mnd.
1 treningskamp ble gjennomført før vårcupen, med tap for Askim.
Vårcupen ble i utgangspunktet brukt til å se gutta i kampsituasjoner og til å prøve de ut på
forskjellige plasser. Men det var likevel surt å være 1 mål unna å nå sluttspillet.
Resultat vårcupen: tap 2-6 mot Spydeberg, seier 4-0 mot Sprint/Jeløy og seier 3-2 i siste
kamp mot Rolvsøy.
Ytterligere 2 treningskamper ble gjennomført før seriestart. En uavgjort kamp mot Ørje og vi
ønsket en revansje mot Spydeberg etter tapet i vårcupen, noe vi fikk med en 2-1 seier.
I seriespillet valgte vi (les oppmann) tilslutt å melde oss på i KM serien.
Og det ble en tøff vårsesong, med 7 kamper og 7 tap.
Men, vi velger å se litt bak resultatene. Ingen tvil om at vi i perioder ble rundspilt mot
Drøbak/Frogn (0-7), men vi klarte oss veldig bra mot Moss og Askim.(som for øvrig senere
endte opp som kretsmester og nr 2) Mot Moss gjør gutta en utrolig innsats i 1.omgang og ikke
før det står igjen 30 sekunder av omgangen scorer Moss på et frispark. I kampen mot Askim
spiller vi i perioder ut hjemmelaget, men vi makter ikke å lage mål.
Vårsesongen ble avsluttet med et besøk hos Sarpsborg 08 og en tur på Lazerworld.
Hos Sarpsborg 08 ble vi tatt imot av assistenttrener Joakim Klæbo, som brukte en halv time
av A-lagets trening til å kjøre noen øvelser med våre gutter.
Noen skudd på Sarpsborg`s keepere ble det også tid til, men som i vårsesongen ble det også
her lite mål…
Imponerende av Sarpsborg08 at de hadde tid til dette, dagen før en tippeligakamp!
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Joakim Klæbo instruerer gutta:
Sarpsborg 08 og Trø/Bå G-13:

Hele sommeren igjennom, hadde vi treninger for de som var hjemme.
Før høstsesongen var det Sandar Cup og målet var å spille seg frem til A-sluttspillet.
I Sandefjord ble det oppgjør i gruppespillet mot Vard Haugesund, Sandefjord og Skeid.
Etter en 8-0 seier i første kamp mot Vard ble det 0-4 tap mot Sandefjord i andre kamp.
Før siste oppgjør visste vi at det holdt det med uavgjort mot Skeid, for å gå til A-sluttspillet.
Men igjen er vi 1 mål unna fra å gå videre, da vi taper 0-1.
I B-sluttspillet tapte vi igjen 0-1, denne gang mot Hasle/Løren.

Trenerne har samlet gutta før kamp i Sandar Cup:
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Pelle legger taktikken før kamp i Sandefjord

For høstsesongen ble de fire nederste lagene fra begge KM puljene plassert sammen.
Det betød flere enda jevnere oppgjør. Og jevnt ble det!
Selv om vi tapte første kamp 1-4 mot Rolvsøy, bød de neste kampene på resultatene:
1-0, 1-2, 1-2, 1-1 og 1-1.
Vi havner nest sist på tabellen til slutt, men vet at det kun var tilfeldigheter som gjorde at vi
ikke var blant topp 3.
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Vi spiller ut Hobøl og Soon i store deler av kampene, men taper 1-2 i begge. Vi er ett av to lag
som tar poeng fra puljevinner Selbak og kun to lag slipper inn færre mål enn oss.
Dette har ikke vært en sesong som har gått vår vei resultatmessig, men vi ser at gutta er på
god vei og ikke langt bak de beste. En strålende gjeng med gutter som viser god oppførsel og
en herlig arbeidsinnsats.
Sitat trener Soon: “vi har aldri tidligere møtt et lag som jobber så hardt som Trø/Bå G-13”.
7 av guttene har også fått plass på første uttaket til STI, noe vi er veldig fornøyde med.
Sesongen for gutta avsluttes mandag 31.oktober med besøk på fotballmuseet Ullevål stadion,
pizza og brus på Dolly Dimple`s og kampen VIF-FFK.
For trenerapparatet avsluttes sesongen med ett oppsummeringsmøte, i tillegg til et
foreldremøte hvor vi ønsker tilbakemeldinger fra de foresatte på sesongen 2011.
Og ikke minst, innspill på om det er ting vi kan gjøre annerledes i 2012.

G-13, ett lag med stil!
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Navneliste G-13, 2011
Håkon
Jesper
Ole-Martin
Theodor
Ole-Henrik
Ludvik
Mathias
Sander
Tommy
Mathias
Sander
Lukas
Thomas
Ruben
Henrik
Simen
Markus
Ari
Thomas
Karl Kristian
Johan

Bleie
Ødeby
Nybøle
Dahl
Østreng-Nes
Sletten-Haugen
Johannessen
Langstad
Berntzen
Hagen
Frøshaug
Kleven
Jakobsen
Fagerås
Haug
Alnæs Sletten
Knudsen Eng
Aram
Fiskerud
Vammeli
Montero

Lagsponsorer: H/S Elektro AS, Langstad & sønn AS, Indre Østfold Boservice AS,
John Haugen AS
Drakt trykk: Spydeberg reklame AS.
Drikkeflasker: Bring Frigo AS
Mhv
Per-Rikard Sandvik, hovedtrener
Hans-Petter Nybøle, trener

Terje Langstad, trener
Geir Ødeby, oppmann
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Gutter - 14

G14 bestod i sesongen 2011 av 16 spillere. Trener var Kolbjørn Fagerås og lagleder Bjørn
Sørensen.
Vi hadde et samarbeid med Hærland G97 i år, da vi var for få spillere til og spille 11 er fotball
og samme med Hærland. Vi lånte også spillere fra G98.
Vi hadde to treninger i Trøgstad og en trening i Hærland. Vi deltok i Askims Vårcup.
Vi meldte oss på KM A i vårsesongen. Vi ble nr 8 av 10 lag. 2 seire, 1 uavgjort og 6 tap.
Vi spilte i KM B i høstsesongen, Vi hadde nå fått mer flyt i spillet og ble nr 6 av 10. 3 seire, 2
uavgjort, 4 tap, som vi er godt fornøyd med.
Sandarcupen var en flott opplevelse med bowling som oppvarming på fredag. Vi vant vår
gruppe med to seire og 1 uavgjort, vi gikk med dette til A sluttspill på søndagen, av en
merkelig grunn møtte vi nr 1 i annen pulje!
Vi spilte mot et bosnisk lag som scoret to kjappe mål mot oss, og brukte resten av kampen til
bytter, merkelig kamp.
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Sesongen ble avsluttet med paintball i Mysen, som var meget populært hos gutta.

Vi fikk med 9 spillere til STI fra laget vårt som får prøve seg.
Hilsen Bjørn og Kolbjørn.
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Gutter - 15
Trø/Bå G96 har hatt et innholdsrikt og lagbyggende år bak seg. Spillergruppen er på 17
spillere. To valgte å slutte ietter forrige sesong.
Laget har trent 3 ganger pr. uke siden serieavslutningen i fjor høst, noe som helt klart har gitt
resultater ferdighetsmessig. Mengdetrening gir resultater i forhold til ballfølelse og forståelse
for spillets gang.
Laget har også i denne perioden deltatt på Løvenstad Cup i Skedsmo. I denne cupen møter
laget flere lag fra nadre regioner, noe som gir laget nye utfordringer. Det ble med gruppespill
dette året, men laget fikk vist at det kan spille jevnt mot gode motstandere.
I februar ble hele laget invitert til familien Tvetes hytte i Branäs i Sverige. Der ble det lite
fotball, men desto mer ski og scooter kjøring. Det ble også avholdt spillermøte denne helgen.
Her ble satsingen for årets sesong presentert og spillerne fikk selv bestemme nivået laget
skulle prøve seg i. Unisomt ble det bestemt KM serien i G15 årsklassen.
I april satte laget nesen til varmere strøk for årets begivenhet – treningsleir i Barcelona med
hotell, flott treningsanlegg, bading og kulturelle opplevelser som Nou Camp – Barcelonas
hjemmebane – og omvisning i Barcelona by.
Det ble gjennomført to treningsøkter hver dag. Dette ble mye, og det var en ”sliten” gjeng som
reiste nordover etter endt opphold.
Laget endt på 10. plass i innledende serie i årets KM serie som besto av 14 lag. Dette var vi
fornøyd med, selv om den interne målsetningen var 7. plass. Vi vant 6 kamper, noe det står
respekt av mot meget god motstand.

Resultater og målscorere TRØ/BÅ G-15 2011 sesongen:
Greåker ( H )

4 – 8 ( J.Hansen 2, Ole M. Haug, M. Skullerud )

Kvik H ( B )

2 – 1 ( M. Heer, M. Skullerud

Mysen

(H)

2 – 2 ( M.Skullerud, K.Aadalen str.)

Lervik

(B)

1 – 3 ( J. Hansen )

Rakkestad ( H )

2 – 1 ( M.Heer 2 )

Sarpsborg ( B )

0–2

Østsiden ( B )

1 – 2 ( K.Aadalen )

Sprint/Jeløy ( H)

3 – 2 ( J.Hansen, T.L.Østby, J.H. Tvete )

Trosvik

3 – 5 ( J. Hansen, M. Heer, B.Frøshaug )

(B)

Vestby ( H )

3 – 1 ( J.Hansen, M.Heer, Ø. Solheim )

Drøbak/Frogn( H )

1 – 4 ( Farid )
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Begby ( B )

1 – 4 ( Ø.Solheim )

Sprint/Jeløy (B )

4 – 6 ( J.Hansen 2, B.Frøshaug str., J.H.Tvete )

Ekholt ( B )

1 – 3 ( Farid )

Mysen ( H )

5 – 4 ( J. Hansen 4, H.F.Altmeier )

Kvik H ( H )

1 – 2 ( O.M. Haug )

Greåker ( B )

4 – 1 ( T.L.Østby, M.Skullerud, J.Hansen, H.Fagerås )

Vestby ( H )

3 – 4 ( T.L. Østby, Farid, J. Hansen )

I årets Sandar Cup tapte laget 8-dels finalen på strraffekonkurranse etter et fyrverkeri av en
kamp. Laget burde vunnet kampen i ordinær tid, men avslutningene på mål satt ikke der de
skulle. Alt i alt en godt gjennomført cup som vanlig.

Sandar Cup
Øyer /Tretten
Østby)

5 – 2(Jonas Hansen, Farid Rezai, Marius Skullerud, Mats Heer, Trym L.

Sogndal

0–6

Vålerenga 2

4 – 1(Øyvind Solheim 2, Trym L. Østby, Jonas Hansen)

Holmen

1 – 1(Jonas Hansen). Tap på straffer

Laget besto av følgende spillere:

Alexander Carlsen, Njål Øivind Richardsen, Lars Erik Sørby, Jan Håkon Tvete, Erik Solberg,
Bendik Frøshaug, Sondre Nilsen, Hans Fredrik Altmeier, Trym Lunder Østby, Marius
Skullerud, Kristian Aadalen, Øyvind Solheim, Mats Heer, Jonas Hansen, Hanne Stormorken,
Sadeq Miankail og Farid Rezai.

Trenere: Brede Østby, Fredrik Altmeier og Kai Eikaas (fra sommeren)
Oppmann: Brede Østby
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Gutter - 16

Trenere Espen Wiig og Halvor Wøien
Oppmann Anita Langstad
Også denne sesongen skulle det vise seg å bli problemer med trener.Men Espen Wiig sa
seg tilslutt villig til å trene gutta frem til sommeren når han kunne ,men han spiller jo selv
fotball og går på skole i Oslo,så det var nok til tider slitsomt for han og ikke alltid det
passet.Så vi måtte be om litt hjelp av en person til.
Det var da mister Halvor Wøien kom inn i bildet,men også han hadde egentlig fullt opp med
A-lag og B-lag og kamper ,treninger for oss og dem og ikke minst en jobb.Så disse to gutta
skal ha all honnør for at de har tatt seg tid til å være trenere for våre gutter denne sesongen.
GUTTA HAR VÆRT VELDIG FORNØYD MED ESPEN OG HALVOR!!!!!
Vi har denne sesongen hatt 14 spillere,12 spillere født 95 og 2 spillere på disp,en født 94 og
en født 93.
Herman Skjølsvik 95
Kristoffer Langstad 95
Robin Haugen 95
Hans Martin Svendsby 95
Markus Østbye 95
Ulrik Hansen 95 (han spilte mest for A-laget høst sesongen)
Micle Le 95
Amund Karlsrud 95
Sindre Aaubert 95
Nikolai Paulsen 95
Trygve Ringstad 95
Benjamin Kolshus 94
Invald Minge 95
Vegard Unnerud 93
Tord Laudal 94 ( trener bare sammen med oss )

Vi startet opp med treninger 2 dager i uken i midten av jan. Utpå vårparten begynte også
gutta med en egentrening hver søn på kunstgresset. Så de har da hatt 4.5 time treningstid i
uka.Gutta er treningsvillige og det er stortsett bra treningsoppmøte. Men da våre trener tiltider
ikke har hatt mulighet for å ha treninger,så detter også motivasjonen på en del av gutta
innimellom.
Vi var med på Vårcupen og klarte oss ganske bra ,med 2 seiere og et tap,men det var
allikevel ikke nok til å gå videre i cupen. Men dette så jo lovende ut for kommende sesong,da
fjor sesongen var tøff for vårt vedkommende.
Denne sesongen var vi tilbake i riktig årsklasse for gutta,vi meldte oss på i pulje 2 ,og det
skulle vise seg å være det rette for oss.

Trøgstad/Båstad Fotballklubb
Postboks 62
1861 Trøgstad

Trøgstad/Båstad Fotballklubb
Vi hadde en bra start på sesongen ,men også denne sesongen har vi ofte 1-2 innbyttere på
benken, noe som gjør at vi til tider sliter med å holde følge med motstander pga kondis og
ikke minst skader. Men med stor iver og masse innsats av gutta resulterte det i 6 seiere,en
uavgjort og to tap vårsesongen.Vi har en keeper som gjør en glimrende jobb og som nok
holder oss inne i mang en kamp .
Så kommer sommeren og vi tar 3 uker velfortjent ferie.Vi starter opp igjen 3 uker før
Sandarcup med trening for de som er hjemme,det er da litt varierende oppmøte da mange
har ferie enda.
Vi nærmer oss Sandar og med godt mot reiser vi nedover 12 august med 12 spillere,vi hadde
et håp om ihvertfall ikke reise hjem med dårligere resultat enn for 2 år siden,da tapte vi
semifinalen i b-sluttspill.
Så kommer lørdagen med første avspark kl 8.30 som nok var i tidligst laget for noen av gutta
som holdt det gående til kl 04 om natta,så det er vel utrulig at resultatet den kampen ble
uavgjort,neste kamp ble også uavgjort og siste kamp ble tap.Vi kom oss til B-sluttspill og med
mange tøffe og tette kamper endte vi tilslutt opp i semifinale med et surt 1 målstap,siden vi
hadde så få spillere ble det desverre slutt på kreftene i semifinalen ,enda vi ville sååå mye
.Gutta gjorde en hederlig innsats.
Så var det klart får høstsesongen og vår glimrende keeper flytter til Oslo og det gjør nok at
gutta blir litt usikre.Men vi får en veldig god erstatter i Andreas fra G97,han er nok litt nærvøs
og usikker i starten i møte med disse gutta som er 2 og 3 år eldre, men det skal endre seg
skal vi se.
Vi klarer ikke følge opp den bra vårsesongen,vi går på tre sure tap ,to av laga burde vi slått
med god margin. Men så våkner gutta og kjører til med en 9-1 seier og da er det plutselig litt
gøts og liv i leieren igjen.Det går litt opp og ned resten av sesongen , men syns vi kommer
godt ut av det ,med 5 seiere 2 uavgjort og 4 tap, ender vi på en 4 plass i serien og det er vi
veldig fornøyde med!!!
Andreas vår nye keeper viser seg å våkne skikkelig til liv etter noen kamper og gjør en
kjempe jobb mellom stengene,han har noen supre redninger,moro!!
Vi har en spiller som har utmerket seg på scoringslista denne sesongen med 29 mål,det må
jeg si er bra.Det er også 10 av våre 14 spillere som har kommet seg inn på scoringslista,det
vitner om bra laginnsats :-) på høstsesongen gjorde vi noen endringer i forsvaret vårt ,som
skulle vise seg å være veldig bra ,vi har hatt et supert forsvarspill og ser at med noen endring
kan enkelte spillere virkelig blomstre opp og utvikle seg.
Gutta har ikke hatt noen avslutning i år ,da vi sparer ,jobber dugnad ,selger lodd og div for vi
skal på storkamp i Manchester i mars 2012.Det blir tidenes tur ,tror vi !!!
Mvh
Lagleder for en gjeng med supre gutter !!!!!! <3
Anita
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Jenter 15/16
Da var vi ferdig med 2011 – enda et godt år for fotballjentene i Trøgstad/Båstad som er født i
årene 1997, 1996 og 1995. Det har vært en stabil gjeng over flere år, og resultatene ble gode
også i år. Det ble 9 seire av 9 mulige i serien, og 5 av 5 mulige i kampen om å bli kretsmestre.
Siste kamp i KM ble spennende da vi spilte mot Lisleby som hadde en uavgjort kamp og
resten seire. Dermed var det slik at om Trø/Bå vant eller spilte uavgjort ble vi også
kretsmestre, mens med tap ville Lisleby blitt kretsmestre. Kampen var i Lisleby, og de hadde
laget en flott ramme rundt kampen – noe vi også har gitt tilbakemelding til Lisleby om at vi var
imponert over – og det ble en spennende kamp – men kretsmestre ble Trø/Bå for tredje år på
rad med seier også i denne kampen.
Laget fikk ikke vært med på Sandarcup – for mange av spillerne ferierte den helga, men i
stedet ble vi med på Jentefestivalen i Rælingen, og kom her på andreplass i vår klasse.
Laget ble valgt til å være Indre’s Fair Play lag, og selv om vi hadde et godt utgangs-punkt på
det området, gjorde alle en ekstra innsats for å vise at vi er god på dette også. Hvem som får
Fair Play prisen er i skrivende stund ikke avgjort og vi venter i spenning på avgjørelsen.

Bak: Aisha Qureshi (lånt fra 98-laget), Linnea Tveraaen, Kamilla Sanner, Mia Skogheim
Hansen.
Foran: Karoline Solberg, Karoline Holm, Linnea Vollstad – som holder rundt Marion Aksberg
Øverås, Therese Lageraaen Teig, Linn Therese Ludvigsen og Iselin Rød
Ikke til stede: Malin Johannessen (skada tå i forrige kamp)
Foreldregruppen hadde litt ekstra ”jobb” denne sesongen med å stille som kampverter i alle
hjemmekampene – og i tillegg hadde vi salg av kaker, kaffe og saft på våre hjemmekamper.
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Her sto foreldrene for både bakst, kaffekoking og salg – og dermed ble stemningen omkring
kampene ekstra god, og gjestene var fornøyd med å kunne handle litt hos oss.
Før kampene startet trente jentene tre dager pr. uke – to dager på kunstgressbanen og en
dag styrketrening i gymsalen på Båstad skole. Espen Johannessen, Hans Anton Ludvigsen
og Lillann Johannessen har vært ivrige og positive trenere, og fortjener all ros de kan få for
innsatsen de gjør for våre unge, kjekke jenter!
Jentene fikk kr 3000 fra klubben – og hadde en flott avslutning hos Topp til Tå i Mysen, der de
fikk aromaterapi, kosa seg i bassenget og spiste frukt! Jublende fornøyde jenter har jobbet for
å få med noen flere på laget, og er alt i gang med trening, for neste år stiller de med 11-lag!
Oppmann: Hanne Aksberg
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A-laget- 4.divisjon Konica Minolta Ligaen

Trener(e): Frank Fossum, Per Rikard Sandvik
Oppmenn: Knut Nygård, Halvor Wøien

Målsetting: Etablere oss midt på tabellen
Tabellplassering: 14/14
Poeng: 11
Mål for: 26
Mål mot: 85

Summasummarum en dyster sesong for den stolte seniorfotballen i Trøgstad/Båstad FK, der
håpet om overlevelse i 4.divisjon levde lenge, men da håpet først forsvant ble også
avstanden opp til de andre lagene enorm. Nye spillere kom for så og forsvinne, skader på
sentrale spillere og for lite tid/mulighet/vilje til trening hos rutinerte karer gjorde oppgaven stor
for de få talentfulle gutta vi hadde med oss og det hele endte altså med nedrykk for andre
sesongen på rad.

Oppkjøring
Vintersesongen ga mange lyspunkter. Tre spillere kom til fra flystasjonen på Rygge,
ytterligere fire spillere i junioralder kom til fra Askim FK og Mysen IF i tillegg til vår egen Ulrik
Hansen fra G16. Disse gutta kom til en tropp med tre estiske spillere, et knippe gode gutter i
alderen 20-25 og flere ”gamle travere” i alderen 25-39. Troppen talte pr. 1.februar 28 spillere i
seniortroppen, hvorav 23 var og anse som a-lagsmateriale. Det var altså godt grunnlag til å
stille både a og b-lag denne sesongen, og med treningsforholdene det ble lagt til rette for på
kunstgressbanen var det duket for en god oppkjøring.

I et forsøk på å motivere spillerne til å se litt lenger frem enn ut sesongen avgjorde
lagledelsen og droppe treningsleir denne sesongen og legge av penger til en større/bedre
treningsleir for sesongen 2012. I ettertid har vi vurdert dette til å være et feiltrinn da troppen
nok hadde trengt den sosiale inputen en langhelg i Danmark gir.

6 treningskamper ble spilt- tre borte og tre hjemme. Disse endte med et tap, et uavgjort og fire
seiere mot lag fra 4. og 5.divisjon. Troppen var stor og god, treningsoppmøtet spesielt i
februar og mars likedan.
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Vårsesong
Sesongen startet med fotballens dag og hjemmekamp mot Mysen 9. april. Et fantastisk
arrangement men dessverre en tam fotballkamp fra begge sider. Mysen vant til slutt 2-1. På
de første 6 serierundene tok vi 7 poeng- to ettmålsseiere, en uavgjort, to ettmålstap og et
stortap for topplaget Sarpsborg08 2. Vi slapp inn svært få mål men scoret ditto lite, mao var vi
best defensivt. Med det sagt anså vi de første seks rundene til å være de hardeste, med
kamper mot Sarp08, Mysen, Kråkerøy, Moss2, HSV og Rakkestad- poengene trodde vi at vi
skulle hente i de resterende 7 kampene! Men 6.runde, 16.mai hjemme mot Rakkestad ble et
vondt vendepunkt. Riktignok berget vi et viktig poeng i 2-2 kampen, men prisen for poenget
var at tre av våre stauteste forsvarsspillere ble kneskadet for resten av sesongen. I tillegg
forsvant fire spillere til militærtjeneste i nordlige strøk den uka og vips var 7 av våre
førstelagsspillere ute. Dette kombinert med andre småskader og problemer gjorde at vi kun
tok 1 poeng i kampene mot de antatt svakere lagene samt Askim og Borgar resten av
vårsesongen, og vi endte opp med 8 poeng til sommerpausen.

Høstsesongen
Høsten kom allerede før sommerpausen da 14.rundekampen mot Mysen var fremskutt. 3-0
tapet kom som forventet i spillermangelen mot laget som ble bedre og bedre utover i
sesongen. Vi stilte med et lag bestående av juniorspillere og studenter hjemme på
sommerferie- lite muligheter for å samspille laget der altså.
Sommerpausen ble brukt godt. Trener Frank Fossum hadde et godt planlagt treningsopplegg
med konkurranser og målsettinger/krav til de som deltok og treningene holdt bra kvalitet- god
nok til at laget skulle holde fysisk godt til sesongen igjen kom i gang. Innsatsen ble også
premiert med gavekort i sportsbutikk og perioden avsluttet med treningskamp mot
Aurskog/Finstadbru som toppet sin 4.div avdeling. Kampen endte med et knepent 1-2 tap.

Kråkerøy kom til stadion først denne høsten og reiste hjem med en 4-2 seier. Kråkerøy hadde
på dette tidspunktet god kontakt med topp 3 på tabellen. Neste match, runde 16, ble
sesongens siste poenggivende kamp for våre gutter da HSV ble slått for andre gang denne
sesongen med 1-0. Stikkord for resten av sesongen er illojalitet, lojalitet og en levende
legende.

Det siste først: Denne høsten fikk Per Rikard Sandvik sin velfortjente ”kamprekord” da han
passerte Jens Petter Langseters rekord i antall kamper og står nå med 426 opptredner på
Trøgstad/Båstads a-lag. ”Pelle” har vært med på hele oppturen og nå også hele nedturen for
vårt seniorlag og har alltid gjort sitt beste disse 22 årene- rekorden vil stå i tiår! Aldri en dårlig
kamp, aldri dårlig humør- alltid limet i gruppa. Pelle vil savnes på mange måter, og står
dessverre i sterk kontrast til hva vi opplevde fra andre hold denne høsten.
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Noen av de yngre nykommerne falt fra. Sluttet og trene og fikk følgelig ikke være med på
kamper. Enkelte nektet også å stille til rekruttkamper. Våre estiske spillere reiste på ikke
avtalte ferier, måtte stå over på grunn av angivelige skader og dukket aldri opp igjen.
Innsatsen og ikke minst tiden gutta som bodde i Oslo brukte på både a- og b- kamper denne
høsten var nok en gang uvurderlig- spesielt Stian Filtvedt holdt hjulene i gang(bokstavelig
talt).

Innsatsen til de resterende spillerne på laget skal heller ikke skyves under en stol: de to
yngste i gruppa, Ulrik Hansen(16 år) og Simen Støten(16 år), spilte både a-kamper, b-kamper
og guttekamper denne høsten. Christoffer Larsen Slaatsveen(18 år) gjorde enorme fremskritt
som midtstopper på seniornivå, Paul Aksel Authen(39 år) spilte kamper selv om han helst
skulle spart krefter til sykkelritt og langløp som han egentlig bedriver høsten med, Torkil
Karlsrud(23 år) pendlet fra Bodø(!) mens Anders Krokeide(27 år) gikk fra spydspiss via
sentral midtbane og midtstopper til keeper innen sesongen var omme. Alle mann ga absolutt
alt, dessverre var innsatsen bedre enn evnene og medgangen. Vi tapte en drøss med kamper
med ett mål- spesielt bortekampen mot serietreer Borgar sitter igjen som understrekinga av
motgangen da tapet kom som følge av et høyst uforskyldt selvmål i det 90. Minutt!
Sesongens siste kamp ble for øvrig spilt hjemme mot Kvik Halden 2 og endte med tap 1-2.
Keeper i denne kampen var 16 år gamle Njål Øivind Richardsen- et navn vi håper og se på
mange lagoppstillinger i fremtiden.
Oppsummering
Vi skal alle ta med oss en god dose lærdom av sesongen. Både sportslig ledelse, trenere og
spillere har på noen områder mislyktes slik at resultatene ble som de ble. Fraværet av
treningsleir er et punkt som allerede er nevnt. Motstanderne i treningskamper burde kanskje
vært flere og bedre. Oppmøtet på treningene skulle vært høyere. Smilet skulle sittet litt løsere.
Kritikk skulle vært håndtert bedre. Man kan ta tak i mye, men som sportslig leder og spiller
sitter undertegnede igjen med følelsen av at frafallet av spillere midtveis i sesongen var det
som avgjorde i vår disfavør, vi måtte begynne på nytt etter å ha brukt vinteren godt. Når
spillerne som forsvinner fungerer bra både på banen og sosialt i gruppa blir tapet dobbelt.
Miljøet har alltid vært meget godt i seniorgruppa til Trø/Bå og i år var ikke det på langt nær
der det har vært tidligere, og avslutningsfesten med middag og prisutdeling oppsummerte
sesongen godt: dårlig oppmøte, stort frafall underveis og en hard kjerne som holdt ut til the
bitter end!

Toppscorertittelen sesongen 2011 ble delt som året i forveien. Denne gangen mellom tre
spillere: Antonio Suton, Stian Filtvedt og Anders Krokeide scoret 5 mål hver. Årets spiller ble
fullt fortjent Per Rikard Sandvik som også bestemte seg seg for at dette var hans siste
sesong.

Anders Krokeide
Sportslig leder Senior
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Rekruttlaget, 6 divisjon avd. 2
Lagleder: Halvor Wøien
Oppmenn: Halvor Wøien og Knut Nygård
Målsetting: Berge plassen i 6. divisjon
Tabellplassering: 11/12
Poeng: 22
Mål for: 50
Mål mot: 94

Som for a-laget så det lenge lyst ut for laget som det før sesongen ble bestemt skulle hete
REKRUTTLAGET fremfor b-laget. Man fikk opp to førsteårsjuniorer som ikke hadde noe annet tilbud
og skulle ellers basere laget på spillere som ikke deltok i a-kamp(stallen pr. 1.feb var på 28 spillere) i
tillegg til spillere som ikke ønsket å kjempe om en plass på a-laget pga lite tid til trening. Dette skar
seg ganske tidlig da frafallet i seniorgruppa var stort og at enkelte spillere nektet å spille
rekruttkamper. Ønsket om å la g16 spillere bli testet forsiktig falt også i grus og mange spillere spilte
på flere lag hver uke. Lagleder Wøien gjorde en enorm innsats for å stille lag fra uke til uke utover i
sesongen. Det ble mange braktap- noe 94 baklengs vitner om- men i motsetning til a-laget hadde
rekruttlaget over to scorede mål i snitt pr.kamp så noe moro har man også hatt.

Høydepunktet reint prestasjonsmessig må ha vært hjemmekampen mot Ås 2. Etter 0-5 til pause
snudde gutta tvert om og halte i land et 5-5 resultat!

Gjennom sesongen var det en enorm mengde spillere i alle aldre innom rekruttlaget, men enkelte var
også trofaste: Lars Jacobsen(18 år) kom til klubben fra Askim før sesongen og trente for en plass på
a-laget. Dette fikk han sjelden men ga aldri opp og møtte trofast til rekruttkamper. Lagleder Wøien(26
år) var så klart på banen i nærmest hver kamp i tillegg til Mats Bakurowitz(18 år), Ulrik Hansen(16 år)
og Morten Haugen(29 år).

Toppscorerprisen ble delt også på rekruttlaget: Anders Krokeide og Mats Bakurowitz scoret 6 mål
hver. Årets spiller ble meget vel fortjent Morten Haugen.
Tabellplasseringen tilsier at også rekruttlaget rykket ned et nivå, men ved inngangen til 2012
sesongen vet vi at man fikk plass i 6.divisjon også dette året. Dessverre er ikke seniorstallen stor nok i
2012 til og forsvare to seniorlag på herresiden.

Anders Krokeide
Sportslig leder Senior
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Jenter 19
Et samarbeidslag med jenter fra Indre Østfold klubber. Har vært administrert fra Trø/Bå FK
Årsrapport 2011 for Indre Østfold Jentefotball (IØJ)
Indre Østfold Jentefotball (IØJ) ble etablert for å få til et J19-lag (11'er) i Indre Østfold. Fotballklubbene
Askim, Hobøl/Tomter, Mysen, Rødenes og Trøgstad/Båstad har deltatt i samarbeidet.

IØJ har i 2011 blitt ledet av en styringsgruppe med en representant fra hver klubb:
•
•
•
•
•

Arne Jørgensen (lagleder), Trøgstad/Båstad
Terje Holm (trener), Hobol/Tomter
Eva Bingslien (kasserer) Mysen
Andreas Grønlien, Rødenes
Thomas Ruyter, Askim

Spillerstall 2011
Marte Jørgensen, Hege Solberg, June Kristin Pedersen, Ingvild E. Hansen, Heidi Jeanette Granberg,
Sol Mariell Søreng, Karoline Michalsen, Karina Hansen, Tina Holm, Julie-Maria Haug, Johanne
Ruyter, Martine F. Arnesen, Kristin G. Normann, Maria Dahl, Camilla L. Grønlien, Conny Lia, Rikke
Aaser, Hanne Stormorken, Andrea L.Garai, Martine Huse, Ingrid Wiig, Kaisa Mienna, Johanne Meyer,
Arna Gylfadottir, Diari Kader
Sportslig rapport fra Terje Holm (trener)
En kald aprildag i Mysen kom nesten 30 jenter fra hele Indre Østfold.De virket spente og entusiastiske
der de satt og hørte på oss som fortalte om en satsning på et eget samarbeidslag for de som ville
satse videre på fotball. Vi avsluttet infomøtet med vår første og historiske trening. Det var en spesiell
opplevelse. Dette var jenter som ville. Jeg gledet meg til fortsettelsen.
Planen for treningene fremover var å lage et solid forsvar og siden bygge kvalitetene oppover i laget
etter hvert som vi var trygge bakover. Vi så en bra utvikling og ville teste oss mot Ski jr. som vant 2.
div i Osloserien for 2010. Det ble en tøff affære, hvor jentene ikke holdt sine soner og motstanderen
fikk enkelt tilgang til åpne rom. Vi så også at vi måtte bli tøffere i vår spillestil. Lærerik kamp. Neste
treningskamp var mot Langhus, som kom på 2. plass i samme serie som Ski i 2010. Her hadde vi mye
bedre spill enn i kampen mot Ski og forsvaret fungerte mye bedre. Det ble likevel 4-2 tap.
Vi kom godt i gang i serien hvor vår første motstander var Vålerenga på vår hjemmebane Slitu
Stadion. Fremdeles var det litt usikker spillestil. Men progresjonen var fremdeles bratt og Vålerenga ga
oss skryt for hvordan vi spilte. Jentene var ivrige til å komme på trening og min plan som trener var
sakte men sikkert å forbedre spillet som jeg så i kamp. Vi skulle være laget som spilte fotball, ikke det
laget som satset alt på raske kontringer med raske spisser. Allerede i 3. seriekamp kommer første
seier. Stor jubel og en stor vitamininnsprøyting for videre trening. Jentene viste stor fremgang hele
sommeren og treningsoppmøte var fremdeles meget bra.
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Den store utfordringen i 2011 var å finne en god og dedikert keeper. Første halvdel av serien benyttet
vi en utespiller som keeper. I andre halvdel fikk vi låne Trøgstads J16-keeper og utover høsten ble det
tryggere i mål. Vi har løst keeperproblematikken ved å omskolere en av utespillerne til keeper. Dette
har fungert utmerket og hun gjør store fremskritt, og er ikke minst veldig engasjert i rollen. Høstserien
ble avsluttet vi med 3 strake seire og vi endte på en fin 7. plass av 13 lag. Jeg opplevde aldri at vi ble
rundspilte. Det var heller meget jevne kamper som like gjerne kunne gått vår vei.
For en tur til Sandarcupen! Først vil jeg si at dette er en helt unik gjeng. Aldri en sur mine eller noe
form for trøbbel. En hel helg med titalls spillere uten noe tull. Det har jeg aldri opplevd før. Fotballspillet
var også meget bra. Vi kom oss gjennom grunnspillet til semifinale mot Runar.Vi hadde en litt slapp
holdning i kampen og når et par meget viktige spillere måtte av banen med skader gikk Runar videre
til finalen som de senere vinner. Vi viser glede for vel gjennomført cup, og tar 3. plass som feires som
en seier. Vi er gode og skal tilbake og vinne i 2012!
Vi tok en kort høstferie og fortsatte ufortredent videre på vår trening. Litt dårligere treningsoppmøte var
det en liten periode, men dette bedret seg.
Avslutning sesongen 2011/oppstart sesongen 2012 ble arrangert med Pizza på Peppes hvor gaver og
utmerkelser ble utdelt.
I seriespillet i 2012 skal vi spille i 4.div kvinner Østfold. Vi er fornøyd med dette og ser dette som første
trappetrinn til noe stort.
Jeg vil avslutte med å si at jeg føler meg privilegert som får lov til å trene disse jentene. De er
dedikerte fotballspillere som tar vare på hverandre. Dette er bare begynnelsen på fortsettelsen.
Sponsorarbeid
Etter en kort og brå oppstartsfase hadde styringsgruppa forpliktet seg til å skaffe egne sponsormidler
tilsvarende 25.000 kr. Vi besluttet å ikke gå hardt på sponsorer som allerede var engasjert i de øvrige
klubbene i distriktet og STI. Med kort tid til "kick off" og med mange sponsorbudsjetter som allerede
var fordelt, virket dette som en vrien oppgave. Vi mistet et par store aktuelle sponsorer nettopp pga av
at vi kom i gang for sent på året. Det viste seg imidlertid at tiltross for at prosjektet var totalt ukjent for
de fleste, så var jentene og ikke minst samarbeidsideen attraktive sponsorobjekter.
Vi utarbeidet et innsalgsdokument med alle fakta rundt prosjektet og vi henvendte oss først til
spillernes foreldre. Det viste seg å være et lurt trekk og vi fikk blant annet en av hovedsponsorene på
denne måten. Vi prøvde også å fokusere innsalget på at hele regionen var representert på laget, noe
som ble godt tatt i mot hos næringslivet som likte og roste samarbeidstanken. Vi la frem avtaler som
strekker seg over to år for å lette innsalg for 2012 og gi prosjektet forutsigbarhet.
Det ble delt inn i tre sponsorpakker, dvs. hovedsponsor, delsponsor og støttesponsor. Etter kort og
intenst sponsorarbeid fikk vi på plass følgende samarbeidspartnere:
Gjensidige - Brannkassene i Eidsberg, Marker og Hobøl (hovedsponsor)
Mona Betong (hovedsponsor)
H/S Elektro
Vitus Apotek
Siste Hånd AS
Fiona
Svendsen Profil
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Sponsorene er profilert på spillerdrakter og treningsutstyr.

Styringsgruppas forpliktelse til å skaffe egne sponsormidler ble oppnådd og vi klarte dessuten noen
kroner over det vi hadde forpliktet oss til. Disse inntektene kombinert med en svært gunstig
utstyrsavtale var svært viktig for å kunne gjennomføre samarbeidsprosjektet. Disse midlene er også
tilgjengelig for årets sesong i og med at det ble tegnet toårsavtaler med sponsorene.
Dugnader
Dugnader fikk vi også på plass. Vi var heldige å få tildelt dugnader hos Lundeby og Obs Slitu, noe
som gjorde at jentene kunne jobbe inn noe av kostnadene for utstyrspakken. Alle jentene hadde
mulighet til minimum 2 dugnader hver seg, og her stilte både jentene og noen foreldre opp.
Slitu Idrettsanlegg
Det var noe usikkert tidlig på året hvor hjemmekampene for Indre Østfold Jentefotball skulle spilles.
Men etter å ha vært i kontakt med noen alternative steder fikk vi snurten i at vi muligens kunne leie oss
inn på Slitu Idrettsanlegg. Dette ble sjekket ut og endte med at vi fikk benytte hele anlegget på Slitu.
Her ble vi møtt med en utrolig positivitet fra ledelsen i klubben, og vi fikk benytte både bane og
klubbhuset så mye vi ville. Beliggenheten passet oss helt perfekt med tanke på at anlegget ligger cirka
midt mellom alle samarbeidsklubbene.
Vi hadde belaget oss på å spille første seriekamp i mai på Trøgstad kunstgress, men Slitubanen var
klar allerede i slutten på april, så alle hjemmekampene ble spilt på Slitubanen.
Betalingen for å benytte anlegget var at IØJ bidro med å holde anlegget i orden, samt klipping av
gresset. Det ble arrangert en dugnad for foreldrene på senhøsten, der maling av klubbhuset skulle
utføres. Her møtte de aller fleste av foreldrene opp, så jobben var unnagjort på noen få timer.
Vi sender en stor takk til Slitu Idrettslag for samarbeidet, og for at vi fikk benytte det flotte anlegget
deres!
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Jenter 13
Mangler rapport
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